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Wstęp 

Celem poniższej analizy jest ocena sytuacji w instytucjach kultury, które pracują w obszarze             
edukacji kulturowej z dziećmi i młodzieżą w województwie zachodniopomorskim w czasie           
pandemii COVID – 19, ogólnopolskiego zamknięcia działalności instytucji kultury         
(lockdownu), przeniesienia części działalności instytucji do przestrzeni wirtualnej. Także         
wypracowanie strategii na przyszłość w razie przedłużania się obostrzeń, częściowego lub           
całkowitego zamknięcia i konieczności zmiany w funkcjonowaniu instytucji kultury. 

Analiza obejmuje instytucje kultury współpracujące z operatorem programu Bardzo Młoda          
Kultura 2019-2021 województwo zachodniopomorskie – Czaplineckim Ośrodkiem Kultury.        
Badaniom zostali poddani zarówno zarządzający instytucjami jak i animatorzy, instruktorzy i           
nauczyciele pracujący z dziećmi i młodzieżą. Badania przeprowadzono za pomocą ankiety           
on-line a także bezpośrednich rozmów telefonicznych i wywiadów on-line. Specyfika pracy           
nauczycieli (konieczność realizowania podstawy programowej, zawieszenie zajęć       
dodatkowych w szkołach wszystkich typów) została omówiona osobno. 

Dołączono też perspektywę jesienną, która w pewnym stopniu zweryfikowała wnioski  
z okresu pierwszego lockdownu. 

I. Analiza ankiet internetowych przeprowadzonych w dniach 14-22.04.2020 r.         
“Instytucja kultury w czasie epidemii”, “Animator kultury w czasie epidemii” 

W badaniu wzięło udział 10 instytucji kultury, które pracują w obszarze edukacji kulturowej  
i są związanych z siecią programu Bardzo Młoda Kultura w województwie           
zachodniopomorskim: 

5 gminnych ośrodków kultury 

3 miejskie domy kultury 

1 wiejski ośrodek kultury 

1 biblioteka gminna 

I.1.  Sytuacja instytucji kultury w czasie wiosennego lockdownu 

W ankiecie internetowej uzyskano następujące odpowiedzi: 
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wykres 1. Ankieta skierowana do instytucji “Instytucja kultury w czasie  epidemii” materiały własne Google formularz 

 
Całkowite zamknięcie zadeklarowały biblioteka i wiejski ośrodek kultury. Działalność         
kulturalno - edukacyjna w pozostałych ośrodkach została zawieszona lub przeniesiona do           
przestrzeni wirtualnej. W pierwszej cześci lockdownu, w większości była to działalność           
polegająca na odtwarzaniu wcześniej zarejestrowanych wydarzeń (koncertów, spotkań        
autorskich, spektakli, odczytów), lub organizowaniu wydarzeń, których odbiór był możliwy w           
dowolnym czasie, np. poprzez platformę YouTube, Facebook. W drugiej częsci lockdownu i            
jesienią częsciej pojawiały się wydarzenia z możliwym jednoczesnym odbiorem i interakcją           
(platformy typu Zoom, Google meet, Webex Meetings). Wydarzenia z obszaru edukacji           
kulturowej, gdzie interakcja wydaje się konieczna, odbywały się w drugiej części lub dopiero             
pojawiły się jesienią. Ośrodki kultury próbowały również nadrobić stracony czas latem. Obok            
działalności rozrywkowej, proponując zajęcia dla dzieci i młodzieży w obszarze edukacji           
kulturowej.  
 
Nowa sytuacja spowodowała nowe wyzwania dla ośrodków kultury, które w dużej mierze            
wynikały z braku dostatecznej infrastruktury informatycznej: wydajnego łącza internetowego,         
odpowiedniego sprzętu komputerowego, niespełniających wymogów bezpieczeństwa witryn       
internetowych, często nie nowoczesnych. Wiele ośrodków kultury funkcjonuje tylko w          
mediach społecznościowych, typu Facebook. Strony internetowe nie spełniają kryteriów         
nowoczesnego odbiorcy, np. posługującego się smartfonem.  
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Wykres 2. Ankieta skierowana do instytucji “Instytucja kultury w czasie  epidemii” materiały własne Google formularz 
 

Tylko dwie badane instytucje były wyposażone w sprzęt komputerowy, który umożliwił im            
szybkie podjęcie działalności w przestrzeni wirtualnej. Co ciekawe jedną z nich, był wiejski             
ośrodek kultury, który zawiesił działalność. Drugą jeden z miejskich domów kultury, który            
nigdy nie planował jednak szerokiego uczestniczenia w przestrzeni wirtualnej. Biblioteka          
gminna, która zawiesiła działalność, nie miała odpowiedniego sprzętu komputerowego.  
Większośc instruktorów i animatorów pracowała na sprzęcie prywatnym, w domu.  
 

 
Wykres 3. Ankieta skierowana do instytucji “Instytucja kultury w czasie  epidemii” materiały własne, Google formularz 

 

Siedem instytucji nigdy nie pracowało on-line przed epidemią. Tylko jedna z instytucji miała             
doświadczenie w pracy w przestrzeni wirtualnej, co wynikało z organizowania przez nią            
międzynarodowego festiwalu. Dla większości były to więc działania pionierskie.  
 
Siedem instytucji podało też twierdzącą odpowiedź na pytanie dotyczące rozwoju          
kreatywności wraz z nową sytuacją. Instytucje, które odpowiedziały negatywnie, w innych           
obszarach również podawały odpowiedzi negatywne - brak sprzętu, zawieszenie         
działalności. Z rozmów indywidualnych wiadomo, że instytucje te w żaden sposób nie były             
przygotowane na sytuację kryzysową, nie miały też wsparcia w organach samorządu           
lokalnego. Stały się też pierwszymi do odebrania lub obcięcia im dotacji.  
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Jednym z problemów, z którymi borykają się instytucje kultury, jest struktura zatrudnienia            
wynikająca z wysokości dotacji samorządowej i możliwej liczby etatów. Badani przez nas            
instruktorzy i animatorzy w dużej mierze są etatowymi pracownikami instytucji. Jednak           
nasza ankieta została skierowana do instytucji, a tylko w niewielkiej części trafiła do             
freelancerów, co może dawać niepełny obraz sytuacji animatorów w okresie pandemii. W            
badaniu wzięło 26 animatorów i instruktorów związanych z siecią programu Bardzo Młoda            
Kultura w województwie zachodniopomorskim. 
 

 
Wykres 4. Ankieta skierowana do animatorów kultury i instruktorów “Animator kultury w czasie epidemii”.materiały własne Google formularz 

 

Z rozmów przeprowadzonych z dyrektorami instytucji, wiemy, że część zajęć dla dzieci i             
młodzieży odbywa się z instruktorami zatrudnionymi na umowę-zlecenie. Te najczęściej były           
zawieszane i nie odbywały się w ogóle, również w przestrzeni wirtualnej. Pracownicy etatowi             
zmienili formę zajęć na formę on-line z odbiorem bezpośrednim, lub stworzyli nowe formy             
zajęć - np.: filmy instruktażowe. 
 

 
Wykres 5. Ankieta skierowana do animatorów kultury i instruktorów “Animator kultury w czasie epidemii’ materiały własne Google formularz 
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16 animatorów przeniosło działalność edukacyjno-kulturową do internetu. Część z nich (tu:           
pojedyncze przypadki) jednocześnie zajęło się dodatkowę działalnością, której nigdy         
wcześniej nie robiło, lub która planowało rozpocząc w niedługiej przyszłości.  
 
Planowałam sklep internetowy z wyrobami z gliny w przyszłości, ale raczej były to tylko              
czcze przechwałki. Sytuacja jednak zmusiła mnie do podjęcia decyzji. I nie żałuję 

(wypowiedź animatorki w wywiadzie telefonicznym (23 czerwca 2020 r.) 
 

Okazało się, że mogę dawać korepetycje. W czasie nauki zdalnej korepetytorzy stali się 
bardzo potrzebni. 

(wypowiedź animatorki w wywiadzi etelefonicznym (28 maja 2020 r.) 
 

 
Instruktorzy i animatorzy kultury w sporej części nie pracowali nigdy (13 osób), nie, ale              
myśleli o takiej formie (2 osoby) on-line.  

 
Wykres 6. Ankieta skierowana do animatorów kultury i instruktorów “Animator kultury w czasie epidemii” materiały własne Google formularz 

 
 
 

W odróżnieniu od nauczycieli, nie korzystali też z narzędzi TIK (technologie informacyjno-            
komunikacyjne) w swojej pracy.1 Jednym z koniecznych wymogów awansu zawodowego          
nauczycieli jest znajomość i umiejętność wykorzystywania technologii informacyjnych w         
pracy dydaktycznej. Instruktorom i animatorom kultury nie stawia się takich wymagań. Ich            
umiejętności wynikają z doraźnych potrzeb i zainteresowań. Stąd aż osiemnastu          
ankietowanych odpowiedziało, że potrzebuje wsparcia w działaniach animacyjnych on-line.         
Trzynastu wskazało wsparcie sprzętowe, które w odróżnieniu od nauczycieli nie zawsze jest            
konieczne w pracy. Ważnym aspektem poniższego pytania jest wskazanie wsparcia          
emocjonalnego, co będzie przedmiotem omówienia w dalszej części raportu.  

1 Por. Marlena Plebańska Barbara Halska. Rola wykorzystania nowych technologii we współczesnych 
szkołach – rezultaty pierwszego etapu badań. Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie. 
http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-4881a471-9a76-4bad-b1a7-e4c3b9a
3b83f/c/10_ROLA_WYKORZYSTANIA_NOWYCH_TECHNOLOGII_WE_WSPOLCZESNYCH_SZKO
LACH___REZULTATY_PIERWSZEGO_ETAPU_BADAN_-_Marlena_Plebanska.pdf 
(dostęp:10.09.2020r.) 
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Wykres 7. ankieta skierowana do animatorów kultury i instruktorów “Animator kultury w czasie epidemii”.materiały własne Google formularz 
 

 
 

I.2 Nowe formy działalności instytucji kultury i animatorów w czasie lockdownu 
 
Jak wspomniano wyżej, siedem na dziesięć odpowiedzi pozytywnych uzyskano w          
odpowiedzi na pytanie o rozwój kreatywności. W grupie animatorów kultury tylko dwie            
odpowiedzi były negatywne na 26 zapytanych. W podanych w ankiecie przykładach i            
wywiadach telefonicznych pojawiają się ciekawe wypowiedzi dotyczące nowych rozwiąza w          
sytuacji lockdownu. Można je pogrupować w następujący sposób. 

a) inspiracje z internetu, rozwój osobisty; 
b) nowe praktyki on line, stare praktyki w nowej odsłonie; 
c) nowy odbiorca, stary odbiorca, czyli jak nie stracić kontaktu; 
d) nowe narzędzia; 

Ankietowani zauważają, że zamknięcie pozwoliło im wykorzystać czasu na przeglądanie          
zasobów internetu w poszukiwaniu inspiracji zajęć on-line, narzędzi do zastosowania w           
nowej rzeczywistości.  
 
Trafiłem na fanpejdż nauczycieli amerykańskich (Music Educators .... online teachers, czy           
jakoś tak) i korzystam z ich know how, którym się dzielą!! Rewelacja! 
 
Kiedy jesteśmy zmuszeni do zostania w domu i mamy tylko siebie, nie mamy zespołu, z               
którym gramy na co dzień musimy sobie jakoś radzić. Przenoszę głównie swoje pomysły             
muzyczne na projekt solo, staram się wypracować metodę, która umożliwi tworzenie           
rozbudowanych utworów muzycznych solo. 
 
Zarezerwowałem więcej czasu na poszukiwania inspiracji w sieci. Dzięki temu rozwijam           
swoje umiejętności ale i wiedzę na temat nowych mediów. 

Ankieta skierowana do animatorów kultury i instruktorów “Animator kultury w czasie epidemii” materiały własne Google formularz 
 

Ankietowani zwrócili uwagę, że działania, które podejmowali do tej pory, musieli           
przeformować na takie, które w podobnie przystępnej i interesującej formie będą mogły            
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odbywać się w przestrzeni wirtualnej. Zauważyli również, że Internet dał im możliwość            
wykorzystania zupełnie nowych pomysłów.  
 
 
- błyskawicznie wdrożono działania programowe online 
- uruchomiono działania do tej pory skrywane w "szufladzie" 
- zaproszono do współtworzenia programu osoby do tej niedziałające w tej przestrzeni ale                         
popularne ze swoich działań na rzecz gminy, co wpłynęło na zainteresowanie ową formą 
- wprowadzono tematykę wpisującą się w okres przedświąteczny 
 
Nigdy wcześniej nie udostępnialiśmy wydarzeń kulturalnych organizowanych przez najbardziej                 
znane instytucje kulturalne np. Opera Wiedeńska, teraz jest taka możliwość. 

Ankieta skierowana do instytucji “Instytucja kultury w czasie  epidemii” materiały własne google formularz 
 

 
Koniecznym było otwarcie instytucji na odbiorcę ograniczając się do możliwości. Tym           
samym utrzymując formułę zanimiwaną/zgrywalizowaną edukacyjną. Stąd połączenie       
elementów wiedzy historycznej prezentowanej w formie interaktywnych zagadek (fb) oraz          
materiałów do ściągnięcia i druku (www). Wcześniej nie było takiej propozycji. 
 
Konieczność realizacji warsztatów on-line spowodowała, że zaczęliśmy realizować takie                 
warsztaty, których do tej pory nie robiliśmy, ponieważ nie wychodziliśmy poza sferę zajęć w                           
realu. 

Ankieta skierowana do animatorów kultury i instruktorów “Animator kultury w czasie epidemii”.materiały własne Google formularz 
 

Ankietowani mówili również o potrzebie komunikacji z publicznością, zmianach w strukturze                     
publiczności, ale również o trudnościach, jakie niesie za sobą internetowa forma                     
komunikacji. W wywiadach telefonicznych animatorzy podkreślali przede wszystkim cyfrowe                 
wykluczenie niektórych dzieci i młodzieży, z którą pracowali dotychczas. Zwracali też uwagę                       
na problemy emocjonalne dzieci i młodzieży, rozpad grup, lub ich konsolidację. “Zniknięcie”                       
osób, które były wcześniej aktywnymi uczestnikami zajęć w ośrodku kultury. 
 
Tworzymy nowe sposoby komunikacji z mieszkańcami, podtrzymujemy kontakt online,                 
zdobyliśmy wiedzę i narzędzia do prowadzenia działań online. 
 
Dzieci są zamknięte w domach bez dostępu do kultury i twórczego spędzenia czasu. 

Ankieta skierowana do animatorów kultury i instruktorów “Animator kultury w czasie epidemii”.materiały własne Google formularz 
 
Mam takich podopiecznych, których nie widziałam od początku zamknięcia. Nie kontaktują się                       
w żaden sposób. Nie odpowiadają na grupie na messengerze, którą stworzyliśmy jeszcze we                         
wrześniu. Dzwoniłem do szkoły, jako instruktor z domu kultury, ale szkoła nie może mi udzielić                             
informacji. 

Rozmowa telefoniczna z instruktorem muzyki prowadzącym orkiestrę. (23.06.2020 r.) 
 

Jesteśmy zmuszeni na nowo zacząć budowanie swojej publiczności. Większość naszych                   
odbiorców to seniorzy, którzy nie mają wysoko rozwiniętych kompetencji cyfrowych, lub dzieci                       
z pobliskiej szkoły i przedszkola. Jednak najbardziej aktywnymi użytkownikami w sieci są                       
osoby dorosłe w wieku 30+, którzy dotychczas nie byli naszymi licznymi odbiorcami. 

Ankieta skierowana do instytucji “Instytucja kultury w czasie  epidemii” materiały własne google formularz 
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Ankietowani tworzyli nowe narzędzia pracy jak również wykorzystywali znane narzędzia          
internetowe, które po przeniesieniu zajęć do internetu, dały nowe możliwości.  
 
Przełożenie działań na narzędzia internetowe zmieniło charakter, jest szansa na działania w            
domu. Nieraz większa dostępność uczestników albo prelegentów czy panelistów. Charakter          
działań artystycznych uwzględnia język multimediów. 
 
Prowadzę zajęcia z tworzenia filmów z młodzieżą. Pomysły zależą teraz od narzędzia, jakim             
się posługuje. Bardzo dobrze idzie praca nad wspólnym pisaniem scenariusza w google            
docs. Na papierze coś takiego było niemożliwe. 
 
Próba nawiązania kontaktów społecznych z konkretnymi grupami online, zaowocowała         
nowym pomysłem co do formy realizacji. 

Ankieta skierowana do animatorów kultury i instruktorów “Animator kultury w czasie epidemii”.materiały własne Google formularz 
 
 

Wypowiedzi animatorów w większości były optymistyczne. Po pierwszych kilku tygodniach                   
poczucia chaosu i niepewności, animatorzy wykorzystali kompetencje twórcze i raczej                   
radzili sobie w nowej rzeczywistości. Chociaż pojawiły się pojedyncze głosy, że brak                       
umiejętności cyfrowych, poczucie osamotnienia, a przede wszystkim niepewności               
finansowej, powodowały niemoc twórczą, i lęk przed przyszłością. W wypowiedziach                   
animatorów, szczególnie freelancerów, pojawiły się obawy o realizację projektów                 
ministerialnych, wojewódzkich, zatrzymanie środków, itp. Kontekst ekonomiczny w               
wypowiedziach osób nie zatrudnionych na etacie w instytucji był zawsze obecny.  
 
I.3. Kontakt z publicznością w okresie wiosennego lockdownu 
 
Z powodu przeniesienia kontaktów do przestrzeni wirtualnej zapytano w jaki sposób           
animatorzy i instytucje postrzegają relacje z publicznością. Należało zaznaczyć odpowiedź          
na skali od 1 do 5, przy czym 1 to dużo gorzej niż przed epidemią a 5 dużo lepiej niż przed                     
epidemią.  
 

  
Wykres 8. Ankieta skierowana do animatorów kultury i instruktorów “instytucja  kultury w czasie epidemii” materiały własne Google formularz 
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Wykres 9. Ankieta skierowana do animatorów kultury i instruktorów “Animator kultury w czasie epidemii” materiały własne  Google formularz 

 

Wykres 10. Ankieta skierowana do instytucji “Instytucja kultury w czasie epidemii”  materiały własne  Formularz Google. 
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wykres 11. Ankieta skierowana do animatorów i instruktorów “Animator kultury w czasie epidemii”  materiały własne  Formularz Google. 
 

Dyrektorzy instytucji kultury okazali się ostrożniejsi w swoich ocenach. Ankieta była została            
przeprowadzona w drugiej połowie kwietnia, a więc miesiąc od zamknięcia. W rozmowach            
bezpośrednich z dyrektorami i animatorami, które przeprowadzono również w czerwcu i w            
październiku, wiadomo, że odczucia zmieniały się w zależności od długości czasu           
pozostawania w izolacji i pogłębiania umiejętności korzystania z narzędzi cyfrowych, a także            
jakości informacji zwrotnej. 
 
Najpierw byliśmy przerażeni, potem zachłysnęliśmy się wynikami oglądalności, a potem          
usłyszeliśmy, że ludzie mają już dosyć “onlajnu”. Trzeba było reagować dynamicznie.           
Oczywiście wszyscy - my i publiczność - czekaliśmy na otwarcie.  

Rozmowa telefoniczna z dyrektorem miejskiego domu kultury, (20 września, 2020 r.) 

 
I.4 Przewidywany wpływ czynników na ofertę instytucji/ animatora po epidemii. 
 
Przeprowadzona w drugiej połowie kwietnia 2020 ankieta nie dała pewnych odpowiedzi na            
pytanie “Co dalej?”. Brak pewnych informacji dotyczących rozwoju choroby i skali epidemii,            
kolejnych obostrzeń spowodowały raczej zachowawcze przewidywania. Szczególnie w        
gronie przedstawicieli instytucji. Dopiero perspektywa jesienna przyniosła bardziej        
precyzyjne odpowiedzi.  
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wykres 12. Ankieta skierowana do instytucji “Instytucja kultury w 
czasie epidemii”, materiały własne, Formularz Google 
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. wykres 13. Ankieta skierowana do animatorów i instruktorów 
“Animator kultury w czasie epidemii, .materiały własne, Google formularz 

 
 

Ważnym czynnikiem, na który już teraz warto zwrócić uwagę jest odbiór i relacja z              
publicznością, co sugeruje, że badane przez nas instytucje i animatorzy związani z siecią             
utworzoną w ramach programu Bardzo Młoda Kultura, są elastyczni i reagują na potrzeby             
publiczności.  
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Doświadczenie pracy w przestrzeni wirtualnej już w kwietniu wpłynęło na pewność zmian,            
które są nieodzowne po epidemii.  
 
Przyjdzie nowa “normalność”, więc będzie konieczna nowa organizacja pracy zespołu, biura,           
prób, aktorów. Szukam rozwiązań zanim zostaną narzucone z góry. 

Wywiad on-line, dyrektor wojewódzkiej instytucji kultury, 20 kwietnia 2020 r. 
 

Instytucja i animator kultury mieli świadomość, że po epidemii przestrzeń wirtualna będzie 
równouprawniona do działań z publicznością, jak przestrzeń rzeczywista. 

 
Wykres 14. Ankieta skierowana do instytucji “Instytucja kultury w czasie  epidemii” materiały własne google formularz 

 

Wykres 15. Ankieta skierowana do animatorów i instruktorów “Animator kultury w czasie epidemii”. materiały własne, Formularz Google. 
 

Siedmiu na dziesięciu przedstawicieli instytucji kultury odpowiada “tak” lub “raczej tak” na            
pytanie dotyczące prowadzenia zajęć on line po epidemii. Podobnie rozkładają się           
odpowiedzi w grupie animatorów. Tylko jeden animator z 26 odpowiedział na nie            
negatywnie. Konieczność wykorzystania narzędzi cyfrowych, ale także odkrycie ich         
możliwości, spowodowała zmianę w pracy instytucji kultury i animatorów, która          
prawdopodobnie nastąpiła wcześniej w wyniku epidemii.  
 
I.5. Wnioski z ankiety i wywiadów telefonicznych - perspektywa wiosenna  
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Epidemia i wynikająca z niej izolacja, oraz zamknięcie instytucji spowodowały początkowo           
poczucie zagrożenia, które ustępowało wraz z upływem czasu i odnajdywaniem się w nowej             
rzeczywistości. Przyspieszyło rozwój kompetencji cyfrowych animatorów kultury, korzystanie        
z rozwiązań dla szkół i biznesu. Negatywny wpływ na instytucje i animatorów miały przede              
wszystkim czynniki zewnętrzne - ekonomiczne, realizacyjne, kadrowe.  
 
II. 1  Analiza SWOT 
Analizie zostały poddane ośrodki kultury, które wzięły udział w badaniu ankietowym.           
Uwarunkowania przedstawione w tabeli są wynikiem rozmów z poszczególnymi         
przedstawicielami instytucji. 
 

Tabela 1. 

 
 

 
 
 
 

Tabela 2. 
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Mocne strony  
 

1. Zaangażowanie pracowników 
2. Posiadanie dobrego sprzętu 

komputerowego, dostępu do internetu 
3. Wysoka elastyczność działania 
4. Czas  
5. Wykorzystanie już istniejących 

narzędzi cyfrowych 
6. pewność zatrudnienia 
7. Stała publiczność 
8. Możliwość skorzystania z grantów 

 

Słabe strony 
 

1. Brak sprzętu komputerowego, brak 
odpowiedniego łącza 
internetowego 

2. Brak umiejętności personelu  
w obsłudze sprzętu  
i oprogramowania on-line; 

3. Brak strony WWW, profilu FB 
4. Konieczność zawieszenia umów 

zleceń z instruktorami (cięcia 
budżetowe wynikające z polityki 
gmin) 

5. Narzucona przez gminę zmiana 
organizacji instytucji 

6. Poczucie niepewności, 
niestabilność emocjonalna. 

7. Brak dostępu do urzędów, 
partnerów itp. 
 

Szanse 
  

1. Zapotrzebowanie na kulturę 
2. Programy grantowe 
3. Możliwość współpracy z NGO. 
4. Wykorzystanie kreatywności  

do poszukiwania nowych rozwiązań. 
 

Zagrożenia 
 

1. Odpływ kadry 
2. Utrata kontaktu z publicznością  
3. Niemożność zrealizowania 

projektów  
4. Ścisłe rygory sanitarne 
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uwarunkowanie kategoria charakterystyka 

Zaangażowanie 
pracowników 

 
 

Pracownicy instytucji kultury pomimo izolacji i      
zamknięcia placówki, poszukują nowych możliwości     
porozumienia się z publicznością, odbiorcami zajęć.      
Szukają możliwości przeniesienia działań do przestrzeni      
wirtualnej. Rozwijają i dokształcają siebie, szukają      
inspiracji. 

Posiadanie 
dobrego sprzętu 
komputerowego, 
dostępu do 
internetu 

 Sprzęt komputerowy i dostęp do szerokopasmowego      
internetu pozwala na szybką reakcję i przeniesienie       
działań w przestrzeń wirtualną. 

Wysoka 
elastyczność 
działania 

 konieczność organizacji pracy na nowo, pozwala      
wychwycić wcześniejsze niedociągnięcia, nieopatrzna,    
przejrzeć zakres obowiązków. Nowa sytuacja wymusiła      
też organizacje nowych działań, np koordynację sztabu       
maseczkowego. 

Czas  MOCNE 
STRONY 

Możliwość spotkań zdalnych pozwala na dyskusje,      
rozmowy dotyczące placówki, możliwość zaproszenia     
gości z zewnątrz, którzy w normalnych warunkach nie        
mogłyby uczestniczyć w zebraniu, np tutorów,      
audytorów, trenerów. Jest to też czas na naukę nowych         
umiejętności - dla kadry zarządzającej, pracowników      
administracji, instruktorów.  

Wykorzystanie już 
istniejących 
narzędzi 
cyfrowych 

 Instytucje, w których istnieją już gotowe narzędzia -        
strona www, profil FB, profil na Instagramie, czy kanał         
na YouTube bardzo szybko rozpoczęły działanie w       
przestrzeni wirtualnej.  

Pewność 
zatrudnienia 

 Instytucje, w których pracownicy są zatrudnieni na etat,        
nie stracili na finansowo. Mogli skupiać się na jakości         
pracy instytucji w czasie epidemii, a nie zapewnianiu        
sobie jakiegoś źródła dochodu. 

Stała publiczność  Stała publiczność nie odsunęła się od instytucji,       
reagowała szybko na nowe rozwiązanie, dawała      
wsparcie.  

Umiejętność 
korzystania z 
grantów 

 Instytucja kultury może korzystać z grantów      
ministerialnych, marszałkowskich. Umiejętność pisania    
wniosków ministerialnych w takiej sytuacji okazuje się       
bardzo przydatna. 

Brak sprzętu 
komputerowego, 
brak 
odpowiedniego 
łącza 
internetowego 

 Brak sprzętu powoduje właściwie całkowite odcięcie się       
od publiczności, odbiorców zajęć. Powoduje też      
konieczność wykorzystywania przez pracowników    
sprzętu domowego, który nie zawsze odpowiada      
potrzebom w pracy animatora.  
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Brak umiejętności 
personelu w 
obsłudze sprzętu i 
oprogramowania 
on-line; 

 Brak umiejętności najczęściej wynika z braku sprzętu.       
Wyposażenie placówki w odpowiednią infrastrukturę IT      
powoduje szybką naukę.  

Brak strony 
WWW, profilu FB 

 Brak podstawowych narzędzi do komunikowania o      
działalności instytucji powoduje niemożność komunikacji     
z odbiorcami. Odpływ publiczności. 

Konieczność 
zawieszenia 
umów zleceń z 
instruktorami 
(cięcia budżetowe 
wynikające z 
polityki gmin) 

 Pracownicy, którzy tracą zatrudnienie, tracą     
zainteresowanie pracą, podtrzymywaniem kontaktów z     
odbiorcami. Muszą poszukiwać nowych źródeł     
zarobkowania. W dalszej perspektywie mogą nie wrócić       
do instytucji po okrsie lockdownu.  

Narzucona przez 
gminę zmiana 
organizacji 
instytucji 

SŁABE 
STRONY 

Ośrodek kultury przejmuje zadania, które nie były do tej         
pory statutowe (koordynacja sztabu maseczkowego) i      
nie skupia się na działalności statutowej.  

Poczucie 
niepewności 

 Poczucie niepewności wynika z niewiedzy, jak długo       
potrwa zamknięcie, jak i kiedy zmienią się zasady        
funkcjonowania w nowej sytuacji – pociąga to za sobą         
trudności w planowaniu działań.  

Brak dostępu do 
urzędów, 
partnerów itp. 

 Utrudnienia w podstawowym działaniu instytucji,     
utrudnienia w realizacji projektu, co powoduje stres       
zespołu. 

Zapotrzebowanie 
na kulturę w 
każdej grupie 
wiekowej. 

 Zapotrzebowanie na kulturę jest stałe. W zamknięciu       
wzrosło. Odbiorcy poszukiwali ciekawej oferty w      
internecie. 

Programy 
grantowe 

SZANSE Skorzystanie z programów grantowych MEN i Marszałka       
Województwa Zachodniopomorskiego mogło przyczynić    
się do sfinansowania projektów, które zostały      
zawieszone lub zupełnie nowych powstałych w wyniku       
nowej rzeczywistości. 

Możliwość 
współpracy z 
NGO. 

 Wejście we współpracę z organizacjami pozarządowymi      
mogło wzbogacić ofertę instytucji, pozyskać nowych      
odbiorców. 

Wykorzystanie 
kreatywności do 
poszukiwania 
nowych 
rozwiązań. 

 Epidemia mogła okazać się czasem, kiedy nowe       
rozwiązania, do tej pory nie brane pod uwagę, można         
wypróbować, przetestować, sprawdzić.  

Odpływ kadry  Utrata pracowników - instruktorów i animatorów może       
spowodować brak jakiejkolwiek próby tworzenia oferty      



 
 
II. 2. Wnioski  
 
Instytucje kultury powinny skupić się na maksymalnym wykorzystaniu powiązań         
występujących między mocnymi stronami a szansami generowanymi przez otoczenie w          
sytuacji epidemii.  

1. Zaangażowanie pracowników przekuć na konkretne interesujące, oryginalne projekty        
on-line, które będą odpowiedzią na zwiększone zapotrzebowanie na kulturę w          
okresie izolacji. Skierować ofertę do jak najszerszej publiczności - dzieci i młodzież,            
dorośli, seniorzy. 

2. Jeśli placówka jest wyposażona w dobrą infrastrukturę informatyczną, można ją          
wykorzystać, by stworzyć różnorodną ofertę dla szerokiej publiczności. 

3. Nowe zadania, które podejmuje instytucja kultury mogą zostać wykorzystane do          
pogłębiania relacji z publicznością, budowania swojego wizerunku, wspierania relacji         
społecznych. 

4. Czas dany w izolacji należy wykorzystać na szkolenia osobiste, szkolenia zespołu,           
na poszukiwania nowych rozwiązań w obszarach pionierskich. Szukać inspiracji,         
możliwości wymiany doświadczeń. To też dobry czas na badanie potrzeb          
publiczności.  

5. Utrzymywać kontakt z publicznością w każdy możliwy sposób poprzez stronę          
internetową profil www, komunikatory internetowe, platformy do spotkań on-line.  

6. Pozyskiwać środki w programach pomocowych dla kultury. Realizować rozpoczęte         
projekty w nowej rzeczywistości - uelastycznić się. Zaprosić do współpracy NGO. 

7. Podjąć działania umożliwiające niwelowanie słabych stron - znaleźć możliwości         
pozyskania odpowiedniego sprzętu komputerowego, skorzystać ze sprzętu innych        
instytucji, np.: dzięki wejściu we współpracę ze szkołą, organizacją pozarządową na           
terenie gminy. Skorzystać ze sprzętu pracowników. Wspierać pracowników        
emocjonalnie, motywować do działań. Wykorzystać narzucone przez gminę zadania         
do budowania trwałych relacji społecznych. 
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no-line dla dotychczasowej publiczności, odbiorców     
zajęć. 

Utrata kontaktu z 
publicznością  

ZAGRO- 
ŻENIA 

Utrata kontaktu z publicznością może spowodować      
odpływ odbiorców, trudności z odbudowaniem     
publiczności po epidemii.  

Niemożność 
zrealizowania 
projektów  

 Izolacja może spowodować, że zaplanowane projekty      
nie odbęda się, co spowoduje konieczność oddania       
dotacji, utratę zaufania. 

Ścisłe rygory 
sanitarne 

 Ścisłe rygory powodują, że instytucja może ich nie        
spełnić po zamknięciu izolacji, a co za tym idzie nie          
otworzy się w pełni i nie będzi emogła zaproponować         
publicznosci oczekiwanej oferty. 

Duża konkurencja  Obecność wielu propozycji w internecie z całej Polski i         
świata może spowodować, że oferta lokalnego domu       
kultury może być niewystarczająca.  



 
III. Przykłady dobrych praktyk 
 
Przedstawiamy dwa przykłady rozwiązań, które zadziałały u partnerów operatora w czasie           
wiosennego lockdownu i są kontynuowane jesienią z modyfikacjami wynikającymi ze zmian           
obostrzeń.  
 
III. 1. Organizacja pracy świetlic wiejskich w gminie Złocieniec 
 
Złocieniecki Ośrodek Kultury zarządza dwunastoma świetlicami wiejskimi w gminie         
Złocieniec. W ZOK-u zatrudniona jest koordynatorka pracy świetlic wiejskich. W momencie           
ogłoszenia lockdownu koordynatorka i świetlicowe nie zaprzestały działań animacyjnych.         
Mocną stroną ponownie okazała się pewność zatrudnienia - świetlicowe zatrudnione są na            
stałe. W sąsiedniej gminie Czaplinek umowy-zlecenia ze wszystkimi świetlicowymi zostały          
zawieszone na czas pandemii. Pewność płacy nie obniżyła zaangażowania, a          
kooordynatorka - główny specjalista do spraw animacji społecznej, stworzyła nowe warunki           
pracy, dzięki którym zachowano ciągłość pracy świetlic.  
Stworzono grupę zamkniętą na FB “chatowe (chat/czad) świetliczanki”, w której omawiano           
najważniejsze sprawy wynikające z rozwoju sytuacji i podejmowane decyzje dotyczące          
systemu pracy. Wprowadzono spotkania on-line na platformie Zoom. Spotkania są nadal           
organizowane regularne - dwa razy w tygodniu. Na jednym omawiane są tematy bieżące,             
aktualności, drugie poświęcone konkretnemu tematowi - np organizacja imprez około          
wielkanocnych. Działania świetlic są umieszczone na stronie ZOK w zakładce świetlice, ale            
z czasem każda świetlica stworzyła swój profil FB dostosowany do potrzeb mieszkańców.            
Świetlicowe dzieliły się doświadczeniem i pomagały sobie w tworzeniu oferty dla           
mieszkańców. Założono trzy kierunki działań świetlic w systemie on-line i później           
hybrydowym: 1) działania własne; 2) dobre inspiracje internetowe; 3) spotkania.          
Koordynatorka potwierdza ogromne poczucie rozwoju świetlicowych - nauczyły się korzystać          
z narzędzi cyfrowych - fotografia, film, administracja profilem FB, stworzenie współpracującej           
sieci - regularne spotkania i wymiana doświadczeń. Dobra informacja zwrotna - odbiorcy,            
mieszkańcy wsi chętnie uczestniczą w zajęciach on-line, w momencie otwarcia pojawili się            
na zajęciach i wydarzeniach w świetlicach. Rodzice dzieci i same dzieci odsyłają zdjęcia             
wykonanych prac, które są umieszczane na profili FB. Paradoksalnie, zamknięcie w czasie            
pandemii spowodowało większe otwarcie się świetlic na odbiorców i odwrotnie.  
Grupa świetliczanek z gminy Złocieniec wzięła w tym roku też udział w konkursie na              
finansowanie inicjatywy w obszarze edukacji kulturowej w ramach programu Bardzo Młoda           
Kultura województwo zachodniopomorskie. Inicjatywa odbyła się na terenie wszystkich         
świetlic.  
 
III. 2.  Wykorzystanie narzędzi cyfrowych w Pyrzyckim Domu Kultury  
 
Pyrzycki Dom Kultury to największy dom kultury w województwie zachodniopomorskim,          
który realizuje misję otwartego domu kultury, jako miejsca, w którym wspólne działania            
artystyczne i kulturalne służą podnoszeniu kompetencji, aktywnemu rozwojowi i         
świadomemu uczestnictwu w działaniach społecznych. Od 1980 roku organizuje         
międzynarodowy festiwal folklorystyczny Pyrzyckie Spotkania z Folklorem. W czerwcu 2020          
miała się odbyć jego jubileuszowa, czterdziesta edycja. Ze względu na pandemię nie odbyła             
się. PDK jest placówką świetnie wyposażoną w sprzęt komputerowy, filmowy, ma swoje            
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studio nagrań, co jest jedną z mocnych stron instytucji. Drugą mocna stroną jest pewność              
zatrudnienia zespołu - umowy o pracę dały w tym przypadku poczucie stabilizacji i wzmogły              
kreatywność i zaangażowanie pracowników. Pozwoliło to bardzo szybko otworzyć kanał          
filmowy PDK, dostępny przez FB i na stronie http://pdk.pyrzyce.net/, na którym pojawiły się             
filmy instruktorów i animatorów z instytucji a także zaproszonych gości, które angażowały do             
działań twórczych mieszkańców Pyrzyc i okolic, sugerowały aktywność fizyczną,         
przedstawiały ciekawe miejsca w Pyrzycach. Część filmów poświęcona była folklorowi,          
ponieważ stało się jasne, że festiwal będzie trzeba przenieść na inny termin. Co ważne,              
filmy były nastawione na reakcję publiczności, informację zwrotną w postaci zdjęć, czy            
opisów działań, jakie podjęli odbiorcy. 
PDK wykorzystał szansę, jaką były programy grantowe. Skorzystał z dotacji MKiDN           
#kulturawsieci, z dofinansowania Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej, z grantu         
Programu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w ramach “Programu       
Społecznik”, edycja “Na ratunek.” PDK był również instytucją wspierającą twórców          
inicjatywy, która dostała dofinansowanie w ramach Programu Bardzo Młoda Kultura w roku            
2020 “A może poruszymy Pyrzyce”. Finałem Inicjatywy był film o Pyrzycach stworzony            
przez dzieci biorące udział w projekcie. Film obecne jest przedstawiany w pyrzyckich            
przedszkolach wraz z odpowiednimi do wieku odbiorców warsztatami. 
Działania te przyniosły popularność zajęć instruktorów, którzy do tej pory nie stawali przed             
kamerą, mieszkańcy miasta mogli szerzej zapoznać się z pracą PDK nie tylko w obszarze              
rozrywki, ale właśnie edukacji kulturowej. instytucja reagowała elastycznie na obostrzenia i           
zalecenia dotyczące organizacji imprez kulturalnych. wprowadzić działania hybrydowe, które         
sprawdzają się obecnie. PDK jest m.in współtwórcą Radia Pyrzyce. Stacja oficjalnie działać            
będzie od 14 grudnia do 1 stycznia.  
 
IV. Edukacja kulturowa w szkołach - perspektywa nauczycielska  
 
Do badania (rozmowy telefoniczne) zaproszono dwunastu nauczycieli współpracujących z         
operatorem i uczestniczących w programie Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 w          
województwie zachodniopomorskim. Nauczyciele ci uczą na różnych etapach edukacji         
(klasy 1-3, szkoła podstawowa, klasy 4-8, szkoła średnia). Wnioski z wypowiedzi nauczycieli            
mają posłużyć dopełnieniu oglądu sytuacji w obszarze edukacji kulturowej. Postanowiono je           
dołączyć ze względu na specyfikę programu Bardzo Młoda Kultura, którego celem jest            
łączenie środowisk oświaty i kultury.  
Nauczyciele zwrócili uwagę na:  

1) konieczność realizowania podstawy programowej - przeładowana podstawa       
programowa i konieczność jej realizowania nie pozwalały na dotychczasowe         
działania edukacyjno kulturowe w takim zakresie, jak do tej pory. Całkowite           
zamknięcie szkół nie pozwala na realizację zajęć dodatkowych w dotychczasowym          
zakresie; 

2) problemy psychospołeczne młodzieży, które uwypukliła sytuacja pandemii powodują,        
że trzeba zmienić kierunek działań. Rozwijać jednocześnie kompetencje społeczne i          
kulturowe, nie zapominając o stanie emocjonalnym dzieci i młodzieży.  

3) dzieci, które “giną z systemu” - jest wiele sytuacji, w których nie wiadomo było, co z                
danym dzieckiem się dzieje. W dużych ośrodkach nie było żadnej możliwości           
dotarcia do informacji o dziecku. W małych ośrodkach zdarzały się sytuacje ścisłej            
współpracy nauczyciela - wychowawcy z instruktorem animatorem z ośrodka kultury,          
którzy drogami nieoficjalnymi wspólnie “odnajdywali” dziecko.  
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4) współpraca z rodzicami/opiekunami - na każdym etapie edukacyjnym zauważono         
konieczność współpracy z opiekunami dzieci i młodzieży. Wypowiedzi nauczycieli         
raczej nie dotyczyły realizacji treści programowych, ale wsparcia w użytkowaniu          
technik cyfrowych, umiejętności zachowania się w sieci, sfery emocjonalnej uczniów. 

5) Nauczyciele szybko się zorganizowali, oddolnie stworzyli grupy samopomocowe - jak          
korzystać z TIK, z jakich narzędzi korzystać w czasie zamknięcia. Dzięki temu nauka             
zdalna okazała się przystępna uczniom. 

6) Różnie w pracy zdalnej z uczniami wynikające z ich wieku. Nauczyciele zwrócili            
uwagę, że większość dzieci raczej bez problemów porusza się w sieci, ale młodsze             
dzieci wymagały wsparcia rodziców opiekunów w korzystaniu z komunikatorów, czy          
platform meetingowych, zwłaszcza jeśli poprzez platformę przesyła się pliki i          
oczekuje plików zwrotnych od uczniów. Jednak dzieci młodsze, które potrzebują          
innego podejścia, niż wyłożenie materiału, gorzej znosiły naukę zdalną. Nic nie           
zastąpi nauki w klasie 

 
V. Edukacja kulturowa w przestrzeni mediów wirtualnych - perspektywa jesienna. 
 
Do wywiadów na temat funkcjonowania animatorów i instytucji kultury zaproszono czworo           
przedstawicieli obszaru kultury w województwie zachodniopomorskim. Spostrzeżenia       
zapisujemy poniżej: 

a) Kluczową okazała się kwestia ekonomiczna. Jeżeli instytucja nie straciła         
finansowania z budżetu gminy, często musiała ograniczyć zatrudnienie, co jesienią          
spowodowało brak zajęć dla dzieci i młodzieży, brak oferty dla dorosłych. Instytucje,            
które nie zmieniły oferty, musiały ograniczyć liczbę uczestników zajęć w wyniku           
obostrzeń. Wprowadzono zajęcia hybrydowe, częściowo odbywające się na        
platformach meetingowych, realizowane w formie filmów w streamingu, i w formie           
spotkania w budynku ośrodka kultury z częścią uczestników. Instytucje, które poza           
ofertą zajęciową, mają również ofertę artystyczną, nauczyły się pozyskiwać środki          
ze sprzedaży biletów na wydarzenia w streamingu, wydawnictwa dotyczące         
dotychczasowej działalności, płatne zajęcia na platformach w formie webinarów.         
Działalność niektórych instytucji została całkowicie zawieszona, niektóre przechodzą        
restrukturyzację, w tym instytucja Operatora. Dużym wsparciem okazały się środki          
ministerialne i marszałkowskie, dzięki którym można było doposażyć w sprzęt          
instytucję i rozpocząć lub wzmocnić pracę w systemie hybrydowym lub on-line.           
Udzielający wywiadu twierdzili jednak, że wsparcie mogłoby być większe. Edukacja          
kulturowa, czy kultura w ogóle nie jest priorytetem władz w dobie pandemii. 

b) Należało wykorzystać lato. Udzielający wywiadu podkreślali, że na bieżąco         
obserwowali sytuację i z dnia na dzień przystosowywali ofertę ośrodka kultury do            
możliwości, jakie dawały władze. Organizacja imprez plenerowych spotkała się z          
dobrym przyjęciem. Jeśli zaś chodzi o wydarzenia w budynku, odbiór był gorszy. Lęk             
przed zarażeniem towarzyszył odbiorcom, dlatego wybierali rzadziej uczestniczyli w         
tego typu wydarzeniach.  
 
 
Ludzie stęsknili się za sobą. Postanowiliśmy to wykorzystać. Całe lato jeździliśmy po            
wsiach i robiliśmy festyny, żeby się ludzie mogli spotkać, pobyć razem. Kupiliśmy            
zjeżdżalnię dmuchaną dla dzieci, malowaliśmy buźki. To nie były jakieś imprezy na            
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wysokim poziomie, ale ludzie wyszli z domów i poczuli się dopieszczeni, że ktoś o              
nich pomyślał. Mieliśmy bardzo dobry odbiór. 

(rozmowa telefoniczna z dyrektorką gminnego domu kultury, 25 września 2020)  
 

Mieliśmy problem z naborem młodzieży do projektu. Robimy “Lato w teatrze” nie            
pierwszy raz, rekrutacja zazwyczaj trwała chwilę, a teraz puszczaliśmy wici          
wszędzie, żeby zebrać młodych ludzi. Rodzice dzwonili, czy projekt na pewno jest            
plenerowy. Zastanawialismy sie jak ten lęk przed chorobą wpłynie na naszą dalszą            
pracę. I mieliśmy rację, mysląc, że ludzie będa woleli obejrzeć spektakl w internecie             
niż przyjśc na niego, siedzieć w masce półtorej godziny. Nie zapełniliśmy nigdy            
nawet połowy z połowy miejsc. 

(rozmowa telefoniczna z animatorką, instruktorka teatralną, 23 września 2020r) 
 

Lato było też dobrym okresem na poprawę stanu sprzętu IT w instytucji, rozwinięcia             
strony internetowej i kanałów w mediach społecznościowych instytucji. Wiele z nich           
zdecydowało się na cykliczne audycje już wiosną. Latem i jesienią nastąpiła           
kontynuacja tych działań. 

c) Jesienne zamknięcie nie było zaskoczeniem. Udzielający wywiadu twierdzą, że byli          
do niego przygotowani. Przećwiczyli wcześniejsze rozwiązania. Opracowali nowe.  
 
Zastanawiałem się, czy będziemy grać w przyłbicach. Przećwiczyliśmy taki wariant,          

(wywiad on-line z dyrektorem wojewódzkiej instytucji kultury, 10 października 2020) 
 

Z filmem, który zrobiliśmy w lipcu weszliśmy teraz do przedszkoli. Dostaliśmy           
pieniądze ze Społecznika (marszałkowski program dotacyjny). Jest film i warsztaty          
do filmu tylko, że dla maluchów, ale tylko przedszkola są otwarte. Zresztą film jest              
znany, bo był na kanale domu kultury, także projekt jest rozpoznawalny. Po otwarciu             
szkół wejdziemy do najmłodszych klas. Mamy już zaproszenia. 

(rozmowa telefoniczna z dyrektorem miejskiego domu kultury, 20 października 2020) 

 
VI. Wnioski 
 

1. Sytuacja zaskoczyła wszystkie instytucje kultury, dlatego pierwsze działania były         
chaotyczne. 

2. Stabilizacja finansowa i kadrowa (pewność zatrudnienia) są konieczne, by przetrwać          
trudną sytuację, tym bardziej tak niespodziewaną. Instytucje kultury podlegające         
samorządom powinny mieć zapewnione wsparcie finansowe, techniczne i        
merytoryczne. Tym bardziej, że wielokrotnie w czasie pierwszego lockdownu         
przejmowały na siebie działania charytatywne, integrujące i wspierające        
mieszkańców. 

3. Kadry kultury powinny kształcić się w wykorzystywaniu narzędzi TIK do pracy.           
sytuacja spowodowana pandemią tylko przyspieszyła to, co było nieuniknione -          
przeniesienie części działalności w przestrzeń wirtualną. Praca w formie hybrydowej          
w różnych obszarach podejmowanych przez instytucje kultury już stała się normą.  

4. Kadry kultury powinny podobnie do nauczycieli zrzeszać się, sieciować, tworzyć          
grupy wspierające się, w których można wymienić się doświadczeniami i          
informacjami. (Grupa działająca przy profilu FB Bardzo Młodej Kultury w          
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województwie zachodniopomorskim ożyła w czasie pandemii. Była miejscem, gdzie         
którym informowano o wsparciu finansowym i zatrudnieniowym.) 

5. Instytucje kultury powinny dysponować profesjonalnymi narzędziami      
informatycznymi, dzięki którym mogą stworzyć “wirtualny dom kultury”, profile         
instytucji w mediach społecznościowych, co pozwala nie stracić kontaktu z          
odbiorcami i pozyskać nowych.  

6. W obszarze edukacji kulturowej w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą warto podjąć             
współpracę z wychowawcami, czy nauczycielami dzieci i młodzieży uczęszczających         
na zajęcia. W sytuacjach trudnych, kryzysowych można w ten sposób wesprzeć           
dziecko w sferze emocjonalnej, czy psychospołecznej. 

7. W obszarze pracy z dziećmi i młodzieżą rekomendujemy wspieranie działań          
edukacyjno kulturowych w sieci i na żywo ze współdziałaniem rodziców (opiekunów).           
Uświadomienie rodzicom wagi działań edukacyjno kulturowych może sprawić, że         
dziecko zostanie pozytywnie wzmocnione również z tej strony. (Przykład         
złocienieckich świetlic) 

8. rekomendujemy wsparcie emocjonalne dla animatorów kultury - warsztaty        
psychologiczne, z wypalenia zawodowego dedykowane tej grupie zawodowej, a         
nawet pracownikom konkretnej instytucji. 
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Projekt realizowany przy wsparciu Województwa Zachodniopomorskiego w ramach 
Programu „Morze Kultury”. 
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